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REZUMAT
Rolul rinichiului în patogenia hipertensiunii vârstnicului este bidirecţional, el fi ind responsabil de producerea 

hipertensiunii, dar şi victimă a valorilor tensionale mari. 
Obiective. Studiul particularităţilor microvascularizaţiei renale şi al hemodinamicii renale la vârstnic prin 

măsurarea indicelui de rezistivitate renală (IR). 
Material şi metode. Studiul a fost realizat pe un lot de vârstnici cu hipertensiune care au fost împărţiţi în 

2 subloturi: pacienţi cu funcţie renală normală şi pacienţi cu boală renală cronică. Am analizat valorile medii 
ale IR şi corelaţiile acestuia cu creatinina, proteinuria, valorile tensionale.

Concluzii. Corelaţiile dintre indicele de rezistivitate renală şi creatinină/proteinurie/valorile tensionale ne 
arată că IR poate fi  folosit pentru cuantifi carea injuriei renale.

Cuvinte cheie: vârstnic, hipertensiune arterială, indice de rezistivitate renală

ABSTRACT
The role of the kidney in the pathogenesis of elderly hypertension is bidirectional, as the kidney is responsible 

for producing hypertension as well as a victim of high blood pressure values (BPV). 
Objectives. The study of kidney microvascularization features and renal haemodynamics in the elderly 

by measuring the renal resistive index (RRI). 
Materials and methods. We study on a group of elderly with hypertension which have been separated 

into two subgroups: patients with normal renal function and with chronic kidney disease (CKD). We 
analyzed: mean values of the RRI and its correlation with creatinine, proteinuria, BPV.

Conclusions. Correlation between the RRI and creatinine/proteinuria/BPV showed that RRI could be 
used for quantifi cation of renal injury.
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INTRODUCERE
Frecvenţa hipertensiunii arteriale este în 

conti nuă creştere datorită mijloacelor moderne 

de tratament şi creşterii duratei de viaţă a pa-
cienţilor cu afecţiuni cardiovasculare. În ceea ce 
pri veşte incidenţa hipertensiunii arteriale şi în 
parti cular a hipertensiunii arteriale sistolice 
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izolate la populaţia vârstnică, există studii ce o 
apreciază ca fi ind de 53,8% în SUA, 48% în 
Canada (1) şi de peste 70% sau chiar mai mult în 
ţările europene (2,3,4). Se preconizează că în 
anul 2050 aproximati v 20% din populaţia glo-
bului va avea mai mult de 65 de ani. Conform 
datelor publicate de un raport OMS referitor la 
ţările est-europene, România ocupă locul al 
patrulea după Bulgaria, Letonia, Estonia în ceea 
ce priveşte mortalitatea prin boli cardiovasculare 
(5).

Mecanismele prin care vârstnicii dezvoltă hi-
pertensiune sunt complexe şi încă incomplet 
cunoscute. Începând cu creşterea rezistenţei 
vas culare periferice datorată aterosclerozei mar-
cate şi conti nuând cu glomeruloscleroza, afec-
tarea capacităţii de excreţie a sodiului, scăderea 
acti vităţii sistemului renină angiotensină aldos-
teron şi declinul acti vităţii pompelor de Na/K, 
hipertensiunea vârstnicului este o enti tate inter-
dis ciplinară deschisă speculaţiilor atât în ce 
pri veşte mecanismele patogenice, cât şi posi-
bi li tăţile de tratament ce decurg din acestea. In-
 ter  venţia rinichiului în patogenia hipertensiunii 
vârstnicului este complexă şi bidirecţională, el 
fi ind responsabil de producerea hipertensiunii, 
dar şi victi mă a valorilor tensionale mari (6).

Nefroscleroza afectează cca 1% nefroni/an 
după vârsta de 50 de ani, astf el încât în decada a 
opta de viaţă peste 30% glomeruli sunt sclerozaţi. 
Creşterea persistentă a valorilor tensionale, ca şi 
tratamentul cu agenţi anti hipertensivi inadec-
vaţi, afectează şi agravează modifi cările glo me-
rulare ale vârstnicului (7,8).

Comparati v cu adultul tânăr, vârstnicul are 
acti vitate reninică plasmati că redusă cu 30-40% 
în condiţiile unei depleţii sodice sau a adminis-
trării de furosemid (9). 

Iată cum vârstnicul poate cădea dintr-o ex-
tremă în cealaltă (hipo-, hipernatremie, hipo-, 
hipervolemie) prin mecanisme ce interferă, se 
suprapun sau intră în contradicţie, folosind to-
tuşi ca pivot central rinichiul, de unde necesitatea 
înţelegerii patogeniei hipertensiunii vârstnicului 
şi găsirea unor metode de evaluare a acestor 
mecanisme, dar şi a efectelor lor la nivel celular 
sau microvascular renal, pentru elaborarea unor 
scheme de tratament individualizate şi a unor 
ghiduri de prevenţie, de asemenea personalizate 
şi cu adresabilitate a hipertensiunii în general şi 
vârstnicului în special.

Am ales în acest scop să studiem parti culari-
tăţile hemodinamicii renale prin evaluarea 
indicelui de rezisti vitate renală la vârstnicul hi-
pertensiv cu şi fără boală renală cronică.

OBIECTIVE
Studiul parti cularităţilor microvascularizaţiei 

renale şi a hemodinamicii renale la vârstnic, dat 
fi ind că parametrii ultrasonografi ei Doppler, şi 
în special indicele de rezisti vitate renală (IR) – 
marcă a hemodinamicii renale, se corelează cu 
afecţiunile tubulointersti ţiale şi leziunile vascula-
re, putând evalua prognosti cul afectării renale.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am realizat un studiu clinic prospecti v deschis 

pe pacienţi hipertensivi vârstnici (de peste 65 
de ani) selectaţi din Clinica Nefrologie a Spitalului 
Clinic de Urgenţă ,,Sfântul Ioan“ şi din câteva 
Centre de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe 
un număr de 279 de bolnavi cu hipertensiune 
arterială, cu vârste de peste 65 de ani, pentru a 
căror selecţie în studiu am aplicat criterii de in-
cludere şi de excludere.

Criterii de includere: 
Bolnavi hipertensivi, cu tensiune arterială 1. 
sis tolică (TAs) peste 140 mmHg la trei deter-
minări succesive la interval de o săptămână 
(măsurate prin două determinări la fi ecare 
vizită), încadraţi în gradele 1 şi 2 după Ghidul 
ESH/ESC 2007 (10).
Bolnavi cu vârste mai mari sau egale cu 65 de 2. 
ani. 
Bolnavi cu hipertensiune arterială esenţială, 3. 
hipertensiune de elasti citate, hipertensiune 
secudară renală renoparenchimatoasă (insu-
fi  cienţă renală cronică – IRC, nefropati i in-
tersti ţiale, nefropati e diabeti că, nefropati e 
analgeti că, liti ază renală, uropati e obstructi vă, 
glomerulonefrite). 
Bolnavi fără afectare renală sau cu grade mici 4. 
de insufi cienţă renală cronică (creati nină sub 
4 mg/dl).
Pacienţi cooperanţi la control şi terapie.5. 

Criterii de excludere:
Bolnavi la care debutul hipertensiunii arte-1. 
riale a fost la vârste de până în 30 de ani.
Bolnavi cu pusee majore de hipertensiune 2. 
arterială în antecedente.
Bolnavi cu hipertensiune arterială secun-3. 
dară renovasculară, deoarece nu am găsit 
în pe rioada de selecţie a loturilor și de des-
fă  șurare a studiului un număr sufi cient de 
cazuri din care să se poată trage concluzii 
bazate pe date cu semnifi caţie stati sti că.
Bolnavi cu stadiul 3 de hipertensiune arte-4. 
rială.



13

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VIII, NR. 1(29), AN 2013

Bolnavi cu valvulopati i semnifi cati ve hemo-5. 
dinamic.
Bolnavi cu insufi cienţă ventriculară stângă 6. 
(IVS) sau insufi cienţă cardiacă congesti vă 
(ICC). 
Bolnavi cu accidente vasculare cerebrale 7. 
hemoragice în antecedentele recente (sub 
6 luni) sau accidente coronariene majore: 
infarct miocardic, angor instabil.
Bolnavi cu insufi cienţă renală cronică de-8. 
compensată (creati nină peste 4 mg/dl).
Bolnavi diagnosti caţi cu demenţă de diverse 9. 
cauze (vasculară, etanolică, Alzheimer).
Un criteriu discutabil a fost cel al proteinuriei. 10. 
Au fost excluşi toţi bolnavii cu proteinurie 
peste 2 g/24 de ore, pentru a exclude nefro-
angioscleroza hipertensivă malignă care se 
caracterizează prin evoluţie severă, valori 
tensionale mari şi necesitatea de asocieri 
medicamentoase per primam pentru con-
trolul tensional.

EVALUAREA PACIENŢILOR
Evaluarea pacienţilor a cuprins un examen 

clinic complet și examenul paraclinic care a cu-
prins următoarele investi gaţii: analize uzuale 
(he moleucogramă, uree, creati nină, glicemie, 
transaminaze, sumar urină), acid uric, VSH, fi bri-
nogen, proteina C reacti vă, ionogramă, coles-
terol, trigliceride, examen de urină pe 24 de ore, 
urmărind microalbuminuria, proteinuria, elec-
tro cardiografi a (EKG), ecografi e renală cu exa-
men Doppler.

Determinarea tensiunii arteriale s-a realizat 
prin metoda auscultatorie, cu ajutorul unui sfi g-
momanometru cu mercur conectat la manşeta 
pneumati că (acceptat ca dispoziti v valid de mă-
surare cu condiţia calibrării sale de către insti -
tuţiile acreditate) (11). S-au efectuat trei mă-
surători ale tensiunii arteriale la interval de 5 
minute, pacientul fi ind în poziţie de clinostati sm, 
după o perioadă de minimum 5 minute de re-
paus fi zic, luându-se în considerare valoarea 
medie. Măsu rătorile s-au efectuat la nivelul 
braţului (artera brahială).

Clasifi carea hipertensiunii arteriale în funcţie 
de valorile TA, prezentată în Tabelul 1, s-a făcut 
respectând recomandările Societăţii Interna ţio-
nale de HTA ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
preluate de ghidurile privind managementul 
hipertensiunii arteriale ale Societăţii Europene 
de Cardiologie (2007) (10).

TABELUL 1. Clasifi carea HTA în funcţie de valorile TA 
(după Ghidul european de management al HTA 2007)

Categoria Sistolică Diastolică
Opti mă < 120 și < 80
Normală 120-129 și/sau 80-84
Normal înaltă 130-139 și/sau 85-89
Hipertensiune grad 1 140-159 și/sau 90-99
Hipertensiune grad 2 160-179 și/sau 100-109
Hipertensiune grad 3 > 180 și/sau > 110
Hipertensiune sistolică 
izolată

> 140 și < 90

Am efectuat un studiu ecografi c complet 
abdominal folosind ecograful 2D ALOKA (din 
dotarea Clinicii de Nefrologie a Spitalului Clinic 
,,Sfântul Ioan“) cu un transductor convex de 3,5 
mHz în scală gri şi cu imagine color Doppler şi 
power Doppler. Ecografi a standard renală s-a 
efectuat pentru aprecierea dimensiunilor şi 
mor fologiei renale, examenul Doppler color 
pentru identi fi carea vaselor şi examenul Doppler 
pulsat pentru caracterizarea fl uxului, determi-
narea velocităţilor, calculul indicelui de rezis-
ti vitate şi analiza pantei diastolice, protocol du-
pă Goldberg, realizate cu transductorul matriceal 
cu frecvenţă variabilă. Ultrasonografi a în ti mp 
real a fost practi cată la toţi pacienţii de acelaşi 
examinator.

Examinarea ultrasonografi că în ti mp real s-a 
făcut în două planuri de secţiune, longitudinal si 
transversal evaluând:

dimensiunea rinichilor – măsurarea diame-• 
tru lui longitudinal şi transversal, calcularea 
vo lumului renal şi aprecierea morfologiei re-
nale;
indicele de rezisti vitate în artera renală în • 
do uă puncte diferite (în artera arcuată şi 
interlobară), calculându-se valoarea medie 
du pă şase determinări (câte trei determinări 
pentru fi ecare din cei doi rinichi). Măsurătorile 
s-au efectuat cu pacientul în decubit dorsal. 
S-a evitat inspirul profund (manevra Valsalva) 
în ti mpul examinării, ca şi compresiunea ri-
nichiului cu transductorul pentru a nu creşte 
semnifi cati v presiunea intraabdominală ma-
ne vre despre care este cunoscut că ar putea 
creşte valoarea indicelui de rezisti vitate re-
nală (12). Am folosit formula de calcul al in-
dicelui de rezisti vitate renală: IR = (PSV – 
EDV)/PSV. Parametrii măsuraţi cu ajutorul 
eco grafi ei Doppler au fost reprezentaţi de: 
velocitatea sau viteza maximă sistolică (Peak 
Systolic Velocity) (PSV), velocitatea sau viteza 
minimă end-diastolică (End Dyastolic Velo-
city) (EDV), Indicele de rezisti vitate (Resistance 
Index) (IR). Am ales un unghi Doppler sub 



14

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VIII, NR. 1(29), AN 2013

500, iar în determinarea velocităţilor am folo-
sit corecţia angulară din meniul aparatului.
Valorile normale ale indicelui de rezisti vitate 

sunt: 0,5-0,7.
Am împărţit lotul de 279 de bolnavi intraţi în 

studiu în două subloturi: 
A. bolnavi cu funcţie renală normală; 
B. bolnavi cu boală renală cronică (creati nină 

peste 1,3 mg/dl la femei şi peste 1,4 mg/dl la 
bărbaţi, dar sub 4 mg/dl pentru ambele sexe) şi 
am analizat:

valorile tensionale şi caracteristi cile para- −
clinice ale bolnavilor din fi ecare sublot, 
reprezentate de: creati nină, proteinurie, 
indice de rezisti vitate renală, colesterol, 
trigliceride, acid uric; 
valorile medii ale indicelui de rezisti vitate  −
renală comparati v între loturi;
corelaţia între indicele de rezisti vitate  −
renală (IR) – marker al hemodinamicii re-
nale şi creati nină şi proteinurie – markeri 
ai afectării renale;
corelaţia între indicele de rezisti vitate re- −
nală şi valorile tensionale sistolice şi dia-
stolice.

Analiza statistică – date generale
Pentru analiza stati sti că a datelor studiului 

s-au folosit următoarele programe: Epi Info ver-
siunea 3.5.1, Excel şi SPSS versiunea 15, iar 
datele obţinute au fost exprimate ca valori medii 
± deviaţia standard. 

S-au folosit teste parametrice pentru indi-
catori ai caracteristi cilor canti tati ve (medie, co-
efi  cient de corelaţie, abatere standard etc.) şi 
teste neparametrice pentru caracteristi cile cali-
ta ti ve (vizând distribuţii de frecvenţă, coefi cienţi 
de asociere etc.).

Dintre testele parametrice s-au folosit:
testul Student•  pentru a testa ipoteze care se 
referă la valori sau parametri (medii sau pro-
porţii);
testul Student T•  pentru eşanti oane depen-
dente sau în perechi (Paited t-Test), ase-
mănător cu testul Student T şi aplicat în cazul 
în care între eşanti oane a existat o relaţie de 
dependenţă (o relaţie de corespondenţă de 
ti p unu-la-unu);
testul F•  (Fisher-Snedecor) pentru testarea 
omo genităţii dispersiilor pentru 2 eşanti oa-
ne;
testul Bartlett • , o generalizare a testului F, 
pentru k eşanti oane.
Dintre testele non-parametrice s-a folosit 

testul Mann-Whitney pentru testarea diferenţei 
dintre grupuri independente pentru care varia-

bila dependentă a fost exprimată în valori 
ordinale (de rang) sau atunci când nu s-a putut 
folosi un test parametric.

Metodele de corelaţie au fost folosite pentru 
a măsura „asociaţia“ între două sau mai multe 
variabile şi au fost vizualizate prin reprezentări 
grafi ce de ti p scatt er sau diagrame de corelaţie.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Ecografi a Doppler a dobândit un rol important 

în diagnosti carea non-invazivă a diferitelor afec-
ţiuni renale. În bolile de parenchim renal veri-
dicitatea diagnosti cului eco-Doppler este încă 
amplu dezbătută, însă studii recente au de-
monstrat că parametrii ultrasonografi ei Doppler, 
şi în special indicele de rezisti vitate renală, se 
co relează cu afecţiunile tubulointersti ţiale şi 
leziunile vasculare putând evalua prognosti cul 
afectării renale (13,14,15,16) şi, de asemenea, 
se asociază cu afectarea organelor ţintă în cadrul 
hipertensiunii arteriale (17,18,19,20).

Analizând caracteristi cile paraclinice şi valo-
rile tensionale ale subiecţilor intraţi în studiu s-a 
constatat că pacienţii cu funcţie renală alterată 
au fost mai frecvent dislipidemici (valori mai 
mari ale colesterolului, trigliceridelor), au avut 
un acid uric, un indice de rezisti vitate renală (IR) 
şi valori tensionale mai mari (Tabelul 2). Toate 
aceste date concordă cu cele din literatura de 
specialitate (21,22,23). 

Şi în studiul nostru valorile medii ale indicelui 
de rezisti vitate renală în lotul cu IRC au fost sem-
nifi cati v mai mari decât în lotul cu funcţie renală 
normală, traducând alterarea hemodinamicii 
renale chiar şi la pacientul cu grade mici de in-
sufi cienţă renală cronică. În plus, valorile sem-
nifi cati v mai mari ale colesterolului şi triglice-
ridelor în rândul pacienţilor cu boală renală 
cronică şi implicit cu indici de rezisti vitate renală 
semnifi cati v mai mari, pot trăda modifi cări ate-
ro scleroti ce încă subclinice, cu un impact destul 
de important asupra microvascularizaţiei rena le.

În plus, s-a aplicat Corelaţia Pearson între in-
dicele de rezisti vitate renală (IR) – marker al he-
mo dinamicii renale şi creati nină şi proteinurie 
– markeri ai afectării renale şi s-a obţinut un R = 
0,69 (corelaţie bună poziti vă) (Fig. 1), respecti v 
R = 0,244 (corelaţie acceptabilă poziti vă) (Fig. 
2), ceea ce demonstrează că, cu cât hemodi na-
mica renală este mai alterată, cu atât cresc mai 
mult creati nina şi proteinuria, IR putând fi  folosit 
pentru cuanti fi carea injuriei renale. 

De asemenea, s-a aplicat Corelaţia Pearson 
între indicele de rezisti vitate renală şi valorile 
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TABELUL 2. Caracteristi ci paraclinice ale lotului global

Caracteristi ci paraclinice
Lot fără afectare 

renală = A
Lot cu afectare renală 

(IRC) = B
Lot global p Test

Nr. pacienţi 154 125 279 - -
Vârsta 73,08±6,55 74,91±7,49 73,90±7,06 0,0313 Student T

TA sistolică 160,62±10,5 168,52±8,79 164,16±10,52 0,0000 Mann-Whitney
TA diastolică 90,44±9,5 96,46±10,37 93,14±10,33 0,0000 Student T

Colesterol (mg/dl)
211,65±37,03

200,00
247,52±60,37

228,00
227,72±51,96 0,0000 Mann-Whitney

Trigliceride (mg/dl) 180,65±36,57 199,94±40,30 189,29±39,41 0,0000 Student T
Creati nină serică

(mg/dl)
0,887±0,222

0,900
2.316±0,610

2.200
1,52±0,83 0,0000 Mann-Whitney

Acid uric (mg/dl) 5.375±1.516 6.612±1.532 5,92±1,64 0,0000 StudentT

Proteinurie
0,241±0,438

0,000
0,597±0,721

0,000
0,400±0,607 0,0001 Mann-Whitney

IR (indice de rezisti vitate)
0,656±0,074

0,660
0,738±0,053

0,750
0,693±0,077 0,0001 Mann-Whitney

FIGURA 1. Corelaţia IR-creati nină

tensionale şi s-a obţinut un R = 0,624 (corelaţie 
bună poziti vă) pentru TAS (Fig. 3) şi R = 0,35 
(corelaţie acceptabilă poziti vă) pentru TAD (Fig. 
4), ceea ce arată alterări ale hemodinamicii re-
nale la pacienţii hipertensivi, aceste date susţi-
nând ideea de afectare a hemodinamicii renale 
de către valorile tensionale mari şi necesitatea 
controlului tensional în prevenţia bolii renale 
cronice.

Există, de asemenea, şi studii care încearcă 
să găsească aplicabilitate determinării indicelui 
de rezisti vitate în artera renală la pacienţii nor-
motensivi cu părinţi hipertensivi în detectarea 
precoce a alterării hemodinamicii renale, despre 
care se consideră că ar fi  o anormalitate moşte-
nită în legătură cu dezvoltarea ulterioară a hiper-
tensiunii arteriale (24).
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FIGURA 2. Corelaţia IR-proteinurie

FIGURA 3. Corelaţia IR-TAS
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Deşi se pare că indicele de rezisti vitate renală 
este infl uenţat de o multi tudine de factori fi zio-
logici (25) cum ar fi  complianţa vasculară, presi-
unea pulsului, alura ventriculară, vârsta şi fl uxul 
sanguin renal, ca şi de factori patologici printre 
care presiunea intersti ţială, presiunea ureterală 
şi intraabdominală, totuşi coroborarea datelor 
obţinute în urma măsurării acestui indice cu alţi 
parametri bioumorali aduce date preţioase pri-
vind hemodinamica renală a pacientului hiper-
ten siv cu eventuală apreciere a evoluţiei în ti mp 
a funcţiei renale şi a răspunsului la tratamentul 
anti hipertensiv. 

CONCLUZII
Analizând relaţia IR – afectare renală s-a con-• 
statat că valorile medii ale indicelui de rezis-
ti vitate renală în lotul cu IRC au fost semni-
fi cati v mai mari decât în lotul cu funcţie 
re nală normală, trădând afectarea hemo di-
namicii renale încă din stadii incipiente ale 
bolii renale cronice. 

Corelaţiile Pearson între IR şi creati nină şi • 
proteinurie – markeri ai afectării renale, au 
fost poziti ve, susţinând ideea că IR ar putea fi  
folosit pentru cuanti fi carea injuriei renale.
Date fi ind corelaţiile obţinute, o idee intere-• 
santă ar fi  introducerea în protocolul de eva-
luare a vârstnicului hipertensiv a determinării 
indicelui de rezisti vitate în artera renală ca 
marker al afectării organelor ţintă şi pentru 
cuanti fi carea injuriei renale, acesta putând 
da informaţii atât despre prezenţa leziunilor 
vasculare cu răsunet pe hemodinamica re-
nală, cât şi despre afecţiunile tubulointer-
sti ţiale, şi putând evalua prognosti cul afec-
tării renale şi răspunsul la un tratament 
ul terior. Ex.: evitarea administrării de IEC la 
pacienţii cu IR mare.
Iată cum indicele de rezisti vitate renală ar • 
putea deveni pe viitor un instrument impor-
tant folosit în nefroprotecţia din cadrul 
tratamentului anti hipertensiv.

FIGURA 4. Corelaţia IR-TAD
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